
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 27.02.2020                                                                      № 24
с. Миколаївка
Про передачу з комунальної
власності сільської ради 
службового автотранспорту

Згідно статті 26 та частини п'ятою статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 137 Господарського  
кодексу України, враховуючи звернення директора комунального 
некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» про 
передачу в оперативне управління та на баланс комунального некомерційного 
підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» легкового автомобіля, з 
метою повноцінного надання медичних послуг на території громади у 
відповідності до вимог чинного законодавства, відповідно до Положення про 
порядок закріплення майна спільної власності територіальної громади, 
сільська рада вирішила:

1. Передати в оперативне управління та на баланс комунального  
некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторії
загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» 
майно Миколаївської сільської ради а саме: легковий автомобіль 
RENAULTDUSTERINTENSE 1.6 4x4, кузов № VF1HJD40863460742, 
свідоцтва про реєстрацію (технічний паспорт) CXE № 704774, 
видане Регіональним сервісним центром МВС у Сумській області  
29.01.2020 р. 

2. Комунальному некомерційному підприємству Миколаївської сільської 
ради «Амбулаторія загальної практики  сімейної медицини Різдва 
Пресвятої Богородиці» прийняти в оперативне управління та на баланс в 
порядку, встановленому чинним законодавством зазначене в пункті 1 
цього рішення майно та визначити відповідальну особу за його 
збереження.



3. Створити комісію для прийняття – передачі службового автотранспорту 
згідно з додатком  1.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



Додаток  1
до рішення 47 сесії 
сьомого скликання 
від 27.02.2020 року № 24

                                                                                             
 

Склад
комісії для прийняття-передачі службового автотранспорту

Голова комісії:     
Северин Віра Миколаївна, заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів
 
Члени комісії: 

1. Непийвода Інна Володимирівна, начальник – головний бухгалтер відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 

2. Кіхтенко Наталія Анатоліївна - директор Амбулаторії ЗПСМ 
Різдва Пресвятої Богородиці

     4.  Каменська Юлія Олександрівна – головний бухгалтер Амбулаторії ЗПСМ
          Різдва Пресвятої Богородиці
    

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА
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